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Praktično čez 
računovodske izkaze

Mihael Kranjc

Bilanca stanja

SREDSTVA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. DOLGOROČNA SREDSTVA

A. KAPITAL
I.Vpoklicani kapital 
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička 
IV. Revalorizacijske rezerve
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
VI. Preneseni čisti poslovni izid
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 

II. Opredmetena osnovna sredstva
Tudi biološka sredstva (nasadi, osnovna čreda)

III. Naložbene nepremičnine

IV. Dolgoročne finančne naložbe (naložbe, posojila)

V. Dolgoročne poslovne terjatve
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
VI. Odložene terjatve za davek 1. Rezervacije

B. KRATKOROČNA SREDSTVA
2. Dolgoročne PČR

Tudi razmejitve podpor in subvencij

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

II. Zaloge 
Material, blago, proizvodi

I. Dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 
III. Odložene obveznosti za davek

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

III. Kratkoročne finančne naložbe
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

IV. Kratkoročne poslovne terjatve II. Kratkoročne finančne obveznosti 
V. Denarna sredstva III. Kratkoročne poslovne obveznosti 

C. KRATKOROČNE AČR D. KRATKOROČNE PČR
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Izkaz poslovnega izida
Temeljni RI, ki kaže poslovanje v obdobju, običajno v 
obliki stopenjskega zaporednega izkaza.

+
+/-
+
+
-
-
-
-
+
+
+
-
-
-
+
-
-
+/-
=

Čisti prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Odpisi vrednosti (amortizacija, prevr.posl.odhodki)
Drugi poslovni odhodki
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 

1. SKUPINA / Izkazi D1

1. Ali je v strukturi dolgoročnih sredstev med zaporednima 
letoma prišlo do kakšnih pomembnih sprememb?

2. Kaj menite o danih dolgoročnih posojilih (AOP 024) in 
danih kratkoročnih posojilih (AOP 045)? Ali je za to 
družbo takšen obseg danih posojil primeren? Komu so 
bila ta posojila najverjetneje dana?

3. Vaš komentar sprememb v vrednosti zalog?
4. Kaj opažate pri kratkoročnih poslovnih terjatvah?
5. Kaj bi lahko predstavljale kratkoročne aktivne časovne 

razmejitve?
6. Kaj je najverjetnejši vzrok znižanja prenesenega 

dobička (AOP 068)?
7. Podajte oceno dolgoročnih obveznosti.
8. Podajte oceno kratkoročnih obveznosti.
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2. SKUPINA / Izkazi D1

1. Ali gre za družbo, ki se ukvarja predvsem s trgovino, 
storitvami ali proizvodnjo?

2. Kaj menite o spremembi v čistih prihodkih od prodaje? 
Kaj opažate v strukturi prihodkov od prodaje?

3. S čim je povezana sprememba nabavne vrednosti 
prodanega blaga?

4. Kaj bi lahko predstavljali drugi stroški storitev?
5. Primerjajte finančne prihodke s finančnimi odhodki.
6. Kaj ugotavljate glede stroškov dela?
7. Kaj ugotavljate v zvezi s prevrednotovalnimi poslovnimi 

odhodki pri obratnih sredstvih (to so popravki vrednosti 
in odpisi poslovnih terjatev in zalog)?

8. Kaj ugotavljate v zvezi z amortizacijo?
9. Kakšna se vam zdi višina čistega dobička v primerjavi s 

čistimi prihodki od prodaje?

3. SKUPINA / Izkazi D2

1. Je Družba 2 trgovska, storitvena ali proizvodna organizacija?
2. Kaj je največji posamičen strošek za Družbo 2?
3. Strošek amortizacije v primerjavi z vrednostjo OOS?
4. Kaj predstavljajo prevr. posl. odhodki pri NDS in OOS?
5. Ali se je strošek plač v tekočem letu pomembno spremenil 

glede na preteklo leto?
6. Kakšna je efektivna obdavčitev z DDPO v zaporednih letih? 

Posledica česa je lahko taka sprememba?
7. Na kratko opišite strukturo sredstev? (koliko in katera so 

dolgoročna, koliko in katera so kratkoročna)
8. Ocenite, kakšni so večinoma plačilni roki kupcev in kakšni so 

plačilni roki dobaviteljem.
9. Pojasnite razliko v financiranju družbe med zaporednima 

letoma (kratkoročne : dolgoročne obveznosti; obveznosti iz 
poslovanja : obveznosti iz financiranja). Kaj najverjetneje 
predstavljajo druge dolgoročne finančne obveznosti?

10. Ocenite ali si družba po višjih povprečnih merah izposoja ali 
posoja.
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4. SKUPINA / Izkazi D3

1. Kakšen je vaš prvi vtis o Družbi 3, zlasti v povezavi s strukturo 
sredstev?

2. Ali Družba 3 lahko svoje obveznosti poravnava pravočasno ali 
ima s tem težave?

3. Ali bi nas moral znesek zabilančnih sredstev in obveznosti v tej 
družbi skrbeti? Kaj bi lahko predstavljal?

4. Kaj opažate v zvezi s kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi?
5. Ali gre za družbo, ki se ukvarja predvsem s trgovino, storitvami 

ali proizvodnjo? Kaj v zvezi s tem opazite v zaporednih letih?
6. Kaj se je v tekočem letu zgodilo s čistimi prihodki od prodaje v 

primerjavi s preteklim letom. Razlog za spremembo?
7. Ocenite stroške dela in pojasnite najverjetnejši razlog za 

spremembo drugih stroškov dela.
8. Katere finančne odhodke ima družba, ki nima finančnih 

obveznosti?
9. Kaj ugotavljate v zvezi s prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki 

pri obratnih sredstvih (to so popravki vrednosti in odpisi 
poslovnih terjatev in zalog)?

Na kaj bodimo pozorni

• Uravnavanje dobička
• Prezgodnje pripoznavanje in/ali pripoznavanje 

izmišljenih prihodkov
• Agresivna kapitalizacija in nizke am.st.
• Napačno predstavljena sredstva in obveznosti
• Pripoznavanje stroškov in/ali odhodkov v 

napačnem obdobju
• Prikrivanje obveznosti in stroškov
• Nepravilna in pomanjkljiva razkritja
• Napačno razvrščanje postavk znotraj IPI
• Napačno poročanje denarnega toka
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Uravnavanje dobička

• Dobiček je en izmed temeljnih kazalcev položaja 
organizacije. 

• Ustvarjanje dobička je eden izmed temeljnih 
ciljev delovanja večine organizacij 

• Za čim večji dobiček si prizadeva poslovodstvo, 
veseli so ga tudi dobavitelji, posojilodajalci, 
država in drugi deležniki. 

Uravnavanje dobička

• Na dosežen dobiček so mnogokrat vezane 
nagrade poslovodstva, doseganje zastavljenega 
dobička na delnico je večna tema borznih 
analitikov in vlagateljev. 

• Zato ne čudi, da si organizacije želijo doseči 
"ravno pravi" dobiček. Ne premajhnega, da ne 
bi odgnali vlagateljev in/ali si poslabšali 
bonitetno oceno, in ne previsokega, da ne bi 
preveč dvignili pričakovanj analitikov in/ali 
plačali preveč davkov. 
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Uravnavanje dobička

Zanimivi so "dosežki" v objavljanju podatkov 
družbe Cisco Systems v primerjavi s splošnim 
mnenjem analitikov Wall Streeta o doseženih 
rezultatih. Osemnajst centov dobička na delnico 
za prvi kvartal leta 2001 je za en cent preseglo 
napoved sedemnajst centov. 

To je bil trinajsti!!! zaporedni kvartal v katerem 
je bila družba ravno za en cent boljša od ocene 
analitikov.

Uravnavanje dobička

Uravnavanje dobička je pogosto povezano z 
ocenjevanjem računovodskih postavk, zato so 
področja kjer lahko naletimo nanj:
• sprememba dobe koristnosti sredstva za 

namene amortiziranja,
• sprememba ocene vrednosti po izteku 

amortiziranja (neamortizirljivega zneska),
• določitev višine oslabitev vrednosti terjatev,
• določitev potrebne višine 

rezervacij za garancijska 
popravila, kočljive pogodbe …
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Uravnavanje dobička

Uravnavanje dobička je pogosto povezano z 
ocenjevanjem računovodskih postavk, zato so 
področja kjer lahko naletimo nanj:
• ocena oslabljenosti sredstev, 
• ocena stopnje dokončanosti po posameznih 

pogodbah,
• ocena verjetnosti različnih 

pogodbenih zahtevkov,
• ocenjeni odpisi in popravki 

vrednosti sredstev … 

Prihodki

Čisti prihodki od prodaje so, ne glede na obliko in 
različico izkaza poslovnega izida, izkazani na 
prvem mestu. 
Ponujajo prvi pogled na poslovanje organizacije. 
Praviloma so najvišja posamična postavka v 
izkazu poslovnega izida. 
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Prezgodaj vs. izmišljeni

• V primeru prezgodnjega pripoznavanja 
prihodkov je pravilna prodaja evidentirana v 
zgodnejšem obdobju kot bi smela biti skladno z 
uporabo računovodskih standardov.

• Pripoznavanje izmišljenih prihodkov pomeni, 
da je v poslovnih knjigah izkazana neobstoječa 
prodaja.

Kdaj pripoznamo prihodke?

a) organizacija prenese na kupca vsa pomembna tveganja in 
koristi, ki izhajajo iz lastništva;

b) organizacija ne obdrži več niti toliko vpliva na ravnanje s 
proizvodi, kolikor je običajno zaradi lastništva, niti 
dejansko ne odloča o prodanih proizvodih;

c) znesek prihodkov je mogoče zanesljivo oceniti;
d) verjetno je, da bodo gospodarske koristi, povezane s 

poslom, pritekale v organizacijo; 
e) stroške, ki so nastali ali bodo nastali v zvezi s poslom, je 

mogoče zanesljivo izmeriti. Za izkazovanje prihodkov od 
opravljenih storitev mora biti izpolnjen dodatni pogoj, in 
sicer, da je stopnjo dokončanosti posla na dan bilance 
stanja mogoče zanesljivo izmeriti.
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Kdaj pripoznamo prihodke?

• Prihodki in odhodki, ki se nanašajo na isti posel 
ali drug poslovni dogodek, se pripoznajo hkrati; 
kar imenujemo vzporejanje prihodkov in 
odhodkov. 

• Odhodke, tudi jamstva in druge stroške, ki se 
pojavljajo, ko so proizvodi že odposlani, je 
mogoče običajno zanesljivo izmeriti, če so 
izpolnjeni drugi pogoji za pripoznavanje 
prihodkov. Toda prihodkov ni mogoče pripoznati, 
če z njim povezanih odhodkov ni mogoče 
zanesljivo izmeriti; v takšnih okoliščinah je 
vsako za prodajo prejeto nadomestilo treba 
pripoznati kot obveznost.

Primeri:

Blago je naročeno, pa ni odposlano.

Blago je odposlano, a ni naročeno.

Pripoznavanje prihodkov, ko je kupčevo plačilo 
negotovo ali nepotrebno.

Izkazovanje neobstoječih prihodkov.

Zapolnitev prodajnih kanalov 
(Channel stuffing).

Prodaj in drži (sale and hold).
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Primeri:

Blago je naročeno, pa ni odposlano.

Twinlab Corp 
„nekatera naročila so bila evidentirana v 
poslovnih knjigah pred dokončno dobavo v istem 
kvartalu“

Pinnacle Micro
Dobave po zaključku obdobja; popravek 
prihodkov iz 2.6 na 1.6 mio $;
Dobiček 652T $ -> Izguba 804T $

Primeri:

Dobave po zaključku obdobja

Computer Associates 
Raztegovanje zadnjega meseca kvartala na do 35 
dni (antidatiranje računov, prodajnih pogodb)

XY?
Prodaja v letu X, dobava v X+1
Učinki pri prodajalcu…
Učinki pri kupcu…
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Primeri:

Blago je odposlano, a ni naročeno.

Digital Lightwave Inc.
Pripoznavanje prihodka od odpošiljanju 
demonstracijskih enot za katere ni bilo zaveze, 
da jih bo partner kupil. 
Prihodek kasneje storniran.

Primeri:

Pripoznavanje prihodkov, ko je kupčevo plačilo 
negotovo ali nepotrebno.

Kendall Square Research Corp

Odposlali proizvode,
Kupec prevzel,
Plačilo… ?



31.3.2016

12

Primeri:

Izkazovanje neobstoječih prihodkov.

Boston Scientific Corp

Najeli skladišča in tja pošiljali
„prodane“ proizvode.

Prenos terjatev „nenaročnikov“ med posojila.

Primeri:

Zapolnitev prodajnih kanalov 
(Channel stuffing).
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Primeri:

Zapolnitev prodajnih 
kanalov 
(Channel stuffing).

Bristol-Myers Squibb

Po oceni iz leta 2002 – 1 mrd $
V letu 2004 se je izkazalo – 1,5 mrd $
Plačali 150 mio $ kazni SEC in pristali na 
neodvisni pregled računovodskih usmeritev, 
notranjih kontrol in postopkov sestave RI

Primeri:

Prodaj in drži (sale and hold).

Je lahko priznano kot prihodek če:
• Kupec ima trdno zavezo kupiti izdelke
• Tveganja v zvezi z lastništvom na kupcu
• Kupec  (ne dobavitelj) je zahteval tak način in ima 

utemeljen razlog
• Dobavitelj nima nekih posebnih obvez (npr. pomoč pri 

preprodaji)
• Znan mora biti končni datum dobave (razumen in 

skladen s kupčevimi poslovnimi nameni)
• Izdelki morajo biti gotovi in pripravljeni za odpošiljanje
• Izdelki se ne smejo uporabiti za druga naročila
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Opozorilni znaki:

• Nenadna rast ali nenavadna dobičkonosnost, še 
posebej v primerjavi z ostalimi organizacijami v 
isti dejavnosti.

• Ponavljajoč negativni denarni tok iz poslovanja 
ali nezmožnost generiranja pozitivnega 
denarnega toka iz poslovanja kljub prijavljenim 
prihodkom in njihovo rastjo.

• Pomemben obseg poslovanja s povezanimi 
osebami ali projektnimi družbami, če to ni 
običajno za dejavnost, v kateri deluje 
organizacija. Tveganje je še toliko večje, če 
računovodski izkazi  niso revidirani.

Opozorilni znaki (2):

• Visoke, nenavadne in zelo kompleksne 
transakcije, še posebej tiste ob koncu 
poslovnega leta (pri večjih organizacijah tudi ob 
koncu četrtletja), pri katerih se resno lahko 
vprašamo o vsebini pred obliko posla.

• Nenavaden porast dni za vnovčenje terjatev 
(oziroma znižanje koeficienta obračanja terjatev 
do kupcev).

• Velik obseg prodaje organizacijam, katerih 
premoženje in lastništvo ni znano.

• Nenavadno valovanje v zneskih prodaje pri 
manjšem delu prodajnih enot ali prodaje 
pripisane neposredno upravi.
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Opozorilni znaki (3):

• Večje neskladje med nefinančnimi kazalci in 
kazalniki ter rastjo prihodkov bistveno povečuje 
možnost, da gre za prevarantske izkaze. 

• Med nefinančne kazalnike upoštevamo osebje 
(število zaposlenih) ter proizvodne in druge 
zmogljivosti.

• Preveriti prodajo povezanim osebam!

Prikaz poslovnih dogodkov 1

Blago je poslano kupcu in prihodek od 
prodaje je pripoznan. 

Kupcu je bila dana ustna obljuba, da 
lahko brez obveznosti vrne blago. 

Prodajalec ni vračunal rezervacije za 
pričakovano vračilo.
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Prikaz poslovnih dogodkov 1
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OK Pogojno Ni skladno Prevarantsko

Računov.

Revizor.

Ostali

Prikaz poslovnih dogodkov 1

Prihodki se pripoznajo:

a) prenos vseh pomembnih tveganj in koristi, ki 
izhajajo iz lastništva, 

b) ne odloča (več) o prodanih proizvodih, 

c) znesek prihodkov je mogoče zanesljivo oceniti, 

d) verjeten pritok gospodarskih koristi,

e) stroške je mogoče zanesljivo izmeriti. 

Rezervacije pa so sedanje obveze, katerih čas in/ali 
znesek poravnave sta negotova. Za reorganizacijo, 
pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, pokojnine, 
jubilejne nagrade, odpravnine, za dana jamstva ob 
prodaji proizvodov ali opravitvi storitev.
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Prikaz poslovnih dogodkov 2

Organizacija je pripoznala prihodke od 
prodaje, čeprav je kupcu izročila dokument, 
ki mu omogoča polno pravico do vračila in je 
tak dokument izven standardnega načina 
poslovanja organizacije.

Prikaz poslovnih dogodkov 2
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Prikaz poslovnih dogodkov 2

Vsa pomembna tveganja niso prenesena na 
kupca.
Izdan je dokument, ki ga organizacija 
običajno ne izdaja.
Verjetnost vračila je precejšnja.
Prihodki ne bi smeli biti pripoznani.

Prikaz poslovnih dogodkov 3

Organizacija je pripoznala prihodke 
od prodaje za blago, ki ga je 
odposlala preprodajalcem, 
ki niso plačilno sposobni.
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Prikaz poslovnih dogodkov 6/6
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Prikaz poslovnih dogodkov 3

Slovenska realnost?
Če ne moreš prodati drugemu...

Po črki standarda...
...verjetno je, da bodo pritekle
gospodarske koristi...
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Prikaz poslovnih dogodkov 4

Ob koncu poslovnega leta so v organizaciji 
omilili pogoje za prodajo na odloženo plačilo 
zaradi povečanja prodaje in izboljšanja 
poslovnega izida tekočega leta.

Prikaz poslovnih dogodkov 4/6
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Prikaz poslovnih dogodkov 4

Pritisk za doseganje rezultata…
Z dodatnimi kupci se veča verjetno prodaje 
nesolidnim…
To še ne pomeni avtomatično odpisov…

Prikaz poslovnih dogodkov 5

V poslovne knjige preteklega
poslovnega leta so 
evidentirane prodaje še
nekaj dni po koncu leta,
da bi evidentirali še
dodatne prihodke.
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Prikaz poslovnih dogodkov 5
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Prikaz poslovnih dogodkov 5

Primer prevarantskega
poročanja "iz učbenikov"
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Prikaz poslovnih dogodkov 6

Pošiljke so kupcem ob koncu leta za nekaj 
dni zadržane zaradi povečanja izkazane 
prodaje v prvem četrtletju naslednjega leta.

Prikaz poslovnih dogodkov 6
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Prikaz poslovnih dogodkov 6

Računovodska pravila pripoznavanja…

Nepošteno na račun prilagajanja
rezultata pustiti kupce čakati na dobavo ne 
glede na plačilo…

Če bi organizacija blago že odposlala, pa ne 
bi izdala računov…

Prikaz poslovnih dogodkov 7

Organizacija je kupcu odposlala blago, ki ga 
še ni naročal, a ga bo verjetno v naslednjem 
četrtletju. Sočasno je pripoznala prihodek.
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Prikaz poslovnih dogodkov 6
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Prikaz poslovnih dogodkov 6

Prevzem tveganj?
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Prikaz poslovnih dogodkov 8

Organizacija je pripoznala prihodke od 
celotnega zneska računa, čeprav je opravila 
le delno dobavo

Prikaz poslovnih dogodkov 8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

OK Pogojno Ni skladno Prevarantsko

Računovodje

Revizorji

Ostali



31.3.2016

27

Prikaz poslovnih dogodkov 8

Sprejemljivo za FURS, da prej pobere davke, 
če organizacija s tem ne skriva izgube…

Načelo vzporejanja prihodkov in odhodkov

Stroški/odhodki v napačnem obdobju

Pri pripoznavanju stroškov in/ali odhodkov v 
napačnem obdobju gre za nespoštovanje 
temeljne računovodske predpostavke nastanka 
poslovnega dogodka. 
Razlogi, da prihaja do nepravilnosti glede 
pripoznavanja v pravem obdobju, so lahko 
posledica pritiskov, da se porabijo predvidena 
oziroma odobrena proračunska ali predračunska 
sredstva (angl. budget), izkažejo doseženi cilji 
oziroma rezultati (izraženi bodisi z dobičkom ali 
drugimi merili), ali pa so posledica neustreznih 
računovodskih kontrol.
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Primeri

Porabljanje odobrenega proračuna.

Razkorak pri vzporejanju prihodkov in odhodkov.

Primeri

Porabljanje odobrenega proračuna.

(Preuranjeni stroški)

Pri pregledu do predzadnjega meseca 
ustvarjeno „premalo“ stroškov.

„Nujna“ potrošnja za zagotovitev sredstev 
prihodnjega leta…
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Primeri

Razkorak pri vzporejanju prihodkov in odhodkov. 
(Prepozno pripoznani stroški)

Ob zaključku leta zaračunana dobava in montaža 
za nedokončana dela. 
Račun podizvajalca…

Opozorilni znaki

Enaki kot pri napačnem pripoznavanju prihodkov!

Pazi še:
• Nenavadni odmiki ali nihanja pri izračunavanju 

kazalnikov gospodarnosti, zlasti kosmati 
dobiček/poslovni prihodki.

• Primerjati s panogo.
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Prikrivanje obveznosti in stroškov

• Neizkazane obveznosti in stroški so dokaj 
enostaven način za manipuliranje s podatki v 
računovodskih izkazih. 

• Na tak način organizacija kaže boljšo 
dobičkonosnost od dejanske. Ker dobiček pred 
davki naraste za celotno višino neizkazanih
stroškov in s tem tudi obveznosti, ima način 
znaten vpliv na poročan dobiček. 

• Zahteva bistveno manj 
truda kot izkazovanje 
mnogih fiktivnih prodaj. 
Tudi za revizorje je 
odkrivanje težje, saj v 
zvezi z neevidentiranjem
ni sledi.

Prikrivanje obveznosti in stroškov

Prikrivanje obveznosti in stroškov je mogoče na 
več načinov. Razvrstimo jih tako:

• neizkazovanje obveznosti in stroškov (neknjiženi
računi),

• usredstvenje stroškov in
• neprikazane obveznosti garancijskih, 

reklamacijskih in drugih podobnih stroškov in 
obveznosti.

Obratno: stroški, ki bi morali biti usredstveni, se 
izkazujejo med stroški obdobja.
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Opozorilni znaki

• Ponavljajoč negativni denarni tok iz poslovanja 
ali nezmožnost generiranja pozitivnega  
denarnega toka iz poslovanja, kljub poročanim 
prihodkom in rasti prihodkov.

• Podlaga za vrednotenje sredstev, obveznosti, 
stroškov in prihodkov so subjektivne ocene ali 
obstojijo v zvezi z njimi znatne negotovosti, 
vendar pa je te ocene zelo težko potrditi.

• Pretirano ukvarjanje "neračunovodskega" 
poslovodstva z izbiro računovodskih usmeritev 
organizacije in/ali z njihove strani določanje 
bistvenih ocen.

Opozorilni znaki

• Nenavaden porast kosmatega dobička iz 
prodaje (marže) ali bistveno drugačen delež 
le-tega od povprečja v panogi oziroma pri 
primerljivih organizacijah.

• Nenavadno znižanje obveznosti in znižanje 
dni obračanja obveznosti.

• Znižanje obveznosti do dobaviteljev v 
primeru, ko si druge primerljive organizacije 
prizadevajo podaljšati plačilne roke pri 
svojih dobaviteljih.
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Nepravilna in nezadostna razkritja

Organizacije lahko med seboj primerjamo ne 
zgolj na podlagi podatkov iz objavljenih 
računovodskih izkazov, marveč so bistvene tudi 
računovodske usmeritve in ocene, ki so bile 
uporabljene za njihovo sestavitev. 
Iz razkritij lahko strokovni uporabniki 
računovodskih izkazov izvedejo potrebne 
prilagoditve, da bi bili izkazi med seboj čim bolj 
primerljivi.

Nepravilna in nezadostna razkritja

Nepravilna razkritja k računovodskim izkazom 
vključujejo:

• opustitve pojasnil o obveznostih 
(gre za opustitve razkritij različnih pogodbenih zavez 
in/ali pogojnih obveznosti),

• dogodke po datumu bilance stanja,
• dogodke s povezanimi osebami in
• pojasnila v zvezi s spremembami v 

računovodenju.
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Opozorilni znaki

• Organizacijo vodi ena sama oseba ali mala 
skupina oseb (če ta oseba ali te osebe niso hkrati 
lastniki organizacije) in ni vzpostavljen 
mehanizem, ki bi omejeval takšen nadzor.

• Hitra rast ali nenavadna dobičkonosnost, še 
posebej v primerjavi z drugimi organizacijami v 
dejavnosti.

• Pomembne, nenavadne in zapletene transakcije, 
še posebej pred koncem poslovnega leta, kjer se 
izpostavlja vprašanje vsebine pred obliko.

Opozorilni znaki

• Pomembne transakcije s povezanimi osebami, če 
niso v sklopu običajnega poslovanja organizacije, 
ali kadar gre za transakcije s povezanimi 
osebami, ki niso podvržene reviziji.

• Odprti bančni računi ali podružnice v okoljih z 
ugodnejšo davčno obravnavo.

• Ponavljajoči poskusi poslovodstva, da upraviči 
mejno ali nepravilno računovodsko obravnavo 
poslovnih dogodkov, kot nebistveno.
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Opozorilni znaki

• Revizor ima omejen dostop do informacij ali 
osebja ali možnosti, da bi komuniciral z upravnim 
odborom ali revizijskim odborom (če le-tega 
organizacija ima).

• Znana zgodovina kršitev zakonodaje s področja 
računovodenja, davkov, trga vrednostnih 
papirjev in podobno.

Napačno predstavljena sredstva 
in obveznosti

• V okviru vrednotenja sredstev in obveznosti je 
mogoče tudi napačno predstavljanje 
računovodskih podatkov, kar vodi do nepravilnih 
računovodskih izkazov. 

• V večini primerov, kjer gre za povezavo s 
prevarami, so sredstva prevrednotena in 
obveznosti podvrednotene, zato, da bi 
organizacija pokazala večjo moč 
ustvarjanja zaslužka in boljši 
finančni položaj. 
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Napačno predstavljena sredstva 
in obveznosti

• Kadar tržne in/ali poštene vrednosti sredstev 
(zemljišč, zgradb, mnogim delnicam) padajo si 
nekatera poslovodstva prizadevajo za to, da 
sredstev ne bi prevrednotila navzdol.

• Vrednost pri uporabi vs poštena
vrednost…

Napačno predstavljena sredstva 
in obveznosti

Pri izkazovanju sredstev in obveznosti do virov 
sredstev se srečujemo z ocenjevanjem:  
• ocenjujemo dobo koristnosti opredmetenih 

osnovnih sredstev, 
• neopredmetenih dolgoročnih sredstev, 
• delež neizterljivih terjatev, 
• nekurantno ali zastarelo zalogo … 

Kjerkoli imamo opravka z računovodskimi 
ocenami, obstaja možnost in priložnost za 
prevarantsko računovodsko poročanje z 
namerno uporabo napačnih računovodskih 
ocen.
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Napačno predstavljena sredstva 
in obveznosti

Z umetnim oziroma nepravilnim prerazporejanjem 
dolgoročnih sredstev med kratkoročna in 
kratkoročnih dolgov med dolgoročne se izboljša 
kratkoročni koeficient (koeficient kratkoročne 
pokritosti kratkoročnih dolgov, angl. current ratio). 

Taka napačna predstavitev zadeva posojilodajalce, 
ki zahtevajo določeno zagotavljanje kratkoročne 
pokritosti kratkoročnih dolgov.

Napačno predstavljena sredstva 
in obveznosti

• Največkrat in najbolj pomembne precenjene 
vrednosti se, poleg finančnih naložb, lahko 
skrivajo v zalogah in/ali terjatvah do kupcev 
(in drugih terjatvah iz poslovanja). 

• Zaloge blaga so v trgovskih organizacijah 
pogosto največja posamična postavka 
kratkoročnih sredstev (in hkrati največji 
posamični odhodek v izkazu poslovnega izida), 
sledijo pa poslovne terjatve. 
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Napačno predstavljena sredstva 
in obveznosti

• Stanje terjatev do kupcev je povezano z 
izkazovanjem prihodkov. Če so prihodki 
poročani napačno, se to običajno odrazi na 
povečevanju terjatev do kupcev. 

• Kadar terjatve do kupcev naraščajo 
nesorazmerno s prihodki, je to opozorilni znak, 
razlogov za naraščanje pa je lahko več. Lahko 
pomeni tudi napačno (preuranjeno) 
izkazovanje prihodkov ali pa pod pritiski 
doseganja višjega poslovnega izida niso 
opravljene nujne slabitve.

Napačno predstavljena sredstva 
in obveznosti

• Manipuliranje z zalogami

• Terjatve do kupcev in druge kratkoročne 
terjatve

• Napačno izkazovanje stalnih sredstev
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Napačno predstavljena sredstva 
in obveznosti

• Manipuliranje z zalogami

Previsoko izkazana količina zalog
Zaloga po previsoki vrednosti
Odlog knjiženja potrebnih popravkov na iztržljivo vrednost

Izpis; končni znesek ≠ seštevek vrednosti
Količina zaloge (prostorninsko) – zamaknjeno decimalno 
mesto
Fantomske zaloge
Stalni manjki pri popisih?

Napačno predstavljena sredstva 
in obveznosti

• Terjatve do kupcev in druge kratkoročne 
terjatve

Povezano z nepravilno izkazanimi prihodki
Fiktivni prihodki
Nepripoznavanje potrebnih slabitev / odpisov

Diagnostek Inc
Terjatev do UPS 1,5 mio $ zaradi izgubljenih ali 
poškodovanih pošiljk. Tri leta kasneje izterjali 50T $

Presidential Life Corp.
Nakupi VP manj varnih izdajateljev in vrednotenje po NV
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Napačno predstavljena sredstva 
in obveznosti

• Napačno izkazovanje stalnih sredstev

Izkazovanje fiktivnih OOS 
(nasprotna postavka kapital)
Zaradi zastave, izpolnjevanja kreditnih zavez…

Izkazovanje po napihnjenih vrednostih
(na podlagi cenitev)

Prenizke vrednosti…

Opozorilni znaki

• Ponavljajoč negativni denarni tok iz poslovanja 
ali nezmožnost generiranja pozitivnega 
denarnega toka iz poslovanja kljub poročanih 
prihodkom iz poslovanja in/ali njihovo rastjo.

• Znaten upad povpraševanja, naraščajoče 
število propadlih organizacij bodisi v panogi, 
bodisi v gospodarstvu nasploh.

• Sredstva, obveznosti, prihodki in odhodki, ki v 
veliki meri temeljijo na subjektivnih ocenah ali 
negotovostih, za katere ni nepristranskih 
dokazov.
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Opozorilni znaki

• Pretirano sodelovanje in/ali pretirano 
ukvarjanje neračunovodskih poslovodij z izbiro 
računovodskih usmeritev in/ali njihovo 
določanje znatnih zneskov ocen.

• Nenavaden porast kosmatega dobička ali 
bistveno drugačna stopnja kosmate 
dobičkovnosti poslovnih prihodkov od 
primerljivih organizacij.

• Nenavaden porast koeficienta obračanja 
terjatev do kupcev.

Opozorilni znaki

• Nenavaden porast koeficienta obračanja zalog 
(materiala, blaga, proizvodov).

• Padajoč delež slabitev neizterljivih terjatev, 
nekurantnih zalog in podobnih kategorij ali 
drugačno neskladje s primerljivimi 
organizacijami.

• Nepojasnjena sprememba razmerja med 
stroški amortizacije in vrednostjo osnovnih 
sredstev (in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev).

• Naraščanje vrednosti sredstev v primerih, ko 
konkurenti zmanjšujejo višino osnovnih 
sredstev.
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Smer odmika

Problem vrednotenja sredstev je z vidika večine 
deležnikov organizacije bistveno večji, če so 
sredstva vrednotena previsoko ali so med 
sredstvi izkazana tudi neobstoječa sredstva, kot 
v primeru, da so sredstva vrednotena izjemno 
konservativno ali da je knjigovodska vrednost 
obstoječih sredstev prenizka zaradi visokih 
amortizacijskih stopenj in organizacija na tak 
način ustvarja skrite rezerve.

Kreativnost v IPI

• Razvrščanje zneskov med postavke znotraj 
poslovnega izida je pomembno skoraj toliko 
kot pravilno merjenje in pripoznavanje teh 
zneskov. 

• Za nekatere imata kosmati poslovni izid od 
prodaje ali izid iz poslovanja večjo izrazno moč 
od čistega dobička. 

• Največkrat gre za to, da se različni enkratni 
dogodki izkazujejo med rednimi prihodki ali da 
se običajni stroški in/ali odhodki izkazujejo 
med drugimi, to je neobičajnimi postavkami.
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Sklepne ugotovitve

Pri vsakem od naštetih načinov gre za kršenje 
temeljnih računovodskih načel in sočasno 
dogodek ne izpolnjuje vseh meril za 
pripoznavanje, kot to zahtevajo računovodski 
standardi (ali pa dogodek ni evidentiran, čeprav 
bi moral biti; kar je tudi kršenje določil 
računovodskih standardov). 

Ko pregledujemo (analiziramo) RI, je potrebna
mera zdravega „nezaupanja“.
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Analiziranje RI

Mihael Kranjc

Vsebina

• Analiziranje računovodskih izkazov
• Navpična analiza 

(primerjava med postavkami enega obdobja)

• Vodoravna analiza 
(primerjava istih podatkov med obdobji)

Analiza s pomočjo ključnih kazalnikov
1. Kratkoročni koeficient
2. Hitri koeficient
3. Dnevi do plačila poslovnih terjatev
4. Povprečno število dni vezave zalog
5. Koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja
6. Stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov
7. Koeficient obračanja sredstev
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Analiziranje RI

• RI prikazujejo poslovanje preteklega in 
tekočega obdobja. 

• Sestavljeni so za nazaj.
• Samo denarne postavke nam ponujajo 

omejene informacije.
• Če zneske pretvorimo v deleže, nam to 

ponudi možnost primerjati izkaze med seboj 
in tudi z drugimi.

Pri analiziranju nas zanima, zakaj je prišlo do 
(bistvenih) sprememb v razmerjih med 
kategorijami. Ali so spremembe logične?

Analiziranje RI

• Vertikalna ali navpična analiza 
je analiza med podatki v okviru 
izkazov enega obdobja

• Horizontalna ali vodoravna analiza
je analiza odmikov med istimi podatki v 
različnih obdobjih
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Navpična analiza (BS)

Postavka v 000 EUR

delež od 
sredstev

(vertikalna 
analiza)

Postavka v 000 EUR

delež od 
sredstev

(vertikalna 
analiza)

SREDSTVA  12.557 100% OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 12.557 100%

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 6.105 49% A. KAPITAL 2.162 17%

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 

19 I. Vpoklicani kapital 11

1. Neopredmetena sredstva 18 II. Kapitalske rezerve 12

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1 III. Rezerve iz dobička 2

II. Opredmetena osnovna sredstva 4.818 38% IV. Presežek iz prevrednotenja 0

III. Naložbene nepremičnine 0
V. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti 
dobiček/izguba) 

1.767 14%

IV. Dolgoročne finančne naložbe 1.268 10%
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti 
dobiček/čista izguba poslovnega leta) 

371 3%

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 37
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

187 1%

2. Dolgoročna posojila 1.231 10% 1. Rezervacije 0

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 187 1%

VI. Odložene terjatve za davek 0 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 4.073 32%

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 6.265 50% I. Dolgoročne finančne obveznosti 3.882 31%

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 191 2%

II. Zaloge 1.890 15% III. Odložene obveznosti za davek 0

III. Kratkoročne finančne naložbe 540 4% Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 6.076 48%

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0

2. Kratkoročna posojila 540 4% II. Kratkoročne finančne obveznosti 2.586 21%

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 3.556 28% III. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.490 28%

V. Denarna sredstva 280 2% D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 59

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 187 1% Zabilančne obveznosti 0

Zabilančna sredstva 0 0%

Navpična analiza (IPI)

Postavka
v 000 
EUR

delež od 
sredstev

(vertikalna 
analiza)

Postavka
v 000 
EUR

delež od 
sredstev

(vertikalna 
analiza)

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE  (ČPP) 14.834 100%

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih 0

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 0

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih 0

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE 
STORITVE 0 8. Drugi poslovni odhodki 20

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 
(s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 12 9. Finančni prihodki iz deležev 3

5. Stroški blaga, materiala in storitev 12.237 82% 10. Finančni prihodki iz danih posojil 57

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in 
materiala ter stroški porabljenega materiala 10.318 70% 11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 13

b) Stroški storitev 1.919 13%
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov 
finančnih naložb 0

6. Stroški dela 1.423 10% 13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 334 2%

a) Stroški plač 1.137 8% 14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 67

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 106 1% 15. DRUGI PRIHODKI 26

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 88 1% 16. DRUGI ODHODKI 25

č) Drugi stroški dela 92 1% 17. DAVEK IZ DOBIČKA 93 1%

7. Odpisi vrednosti 373 3% 18. ODLOŽENI DAVKI 0

a) Amortizacija 373 3%

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA 
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA) 371 3%
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Vodoravna analiza (BS a)

Postavka

N N-1 N - N-1

v 
00

0 
EU

R

v 
00

0 
EU

R

v 
00

0 
EU

R odstotek 
spremembe 

napram 
preteklemu 

letu

SREDSTVA  12.557 10.638 1.919 18%

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 6.105 5.996 108 2%

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 19 25 -6 -24%

II. Opredmetena osnovna sredstva 4.818 4.760 58 1%

III. Naložbene nepremičnine 0 0 0

IV. Dolgoročne finančne naložbe 1.268 1.212 56 5%

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 37 30 7 23%

2. Dolgoročna posojila 1.231 1.182 50 4%

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 6.265 4.620 1.646 36%

II. Zaloge 1.890 1.508 382 25%

III. Kratkoročne finančne naložbe 540 243 297 122%

2. Kratkoročna posojila 540 243 297 122%

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 3.556 2.862 694 24%

V. Denarna sredstva 280 8 273 3636%

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 187 22 165 760%

Vodoravna analiza (BS p)

Postavka

N N-1 N - N-1

v 
00

0 
EU

R

v 
00

0 
EU

R

v 
00

0 
EU

R odstotek 
spremembe 

napram 
preteklemu 

letu

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 12.557 10.638 1.919 18%

A. KAPITAL 2.162 2.527 -364 -14%

I. Vpoklicani kapital 11 11

II. Kapitalske rezerve 12 12

III. Rezerve iz dobička 2 2

V. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba) 1.767 2.320 -553 -24%

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba 
poslovnega leta) 371 182 189 103%

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 187 198 -10 -5%

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 4.073 1.972 2.101 107%

I. Dolgoročne finančne obveznosti 3.882 1.796 2.086 116%

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 191 176 15 8%

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 6.076 5.935 141 2%

II. Kratkoročne finančne obveznosti 2.586 2.517 69 3%

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.490 3.418 72 2%

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 59 6 52 814%
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Vodoravna analiza (IPI)

Postavka

N N-1 N - N-1

v 
00

0 
EU

R

v 
00

0 
EU

R

v 
00

0 
EU

R odstotek 
spremembe 

napram 
preteklemu 

letu

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE  (ČPP) 14.834 9.424 5.410 57%

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 0 0

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0 0

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 12 46 -34 -75%

5. Stroški blaga, materiala in storitev 12.237 7.473 4.764 64%

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega 
materiala 10.318 4.031 6.287 156%

b) Stroški storitev 1.919 3.442 -1.523 -44%

6. Stroški dela 1.423 1.422 2 0%

7. Odpisi vrednosti 373 244 129 53%

a) Amortizacija 373 236 137 58%

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 0 8 -8 -100%

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 0 0 -100%

8. Drugi poslovni odhodki 20 5 15 279%

Vodoravna analiza (IPI)

Postavka

N N-1 N - N-1

v 
00

0 
EU

R

v 
00

0 
EU

R

v 
00

0 
EU

R odstotek 
spremembe 

napram 
preteklemu 

letu

9. Finančni prihodki iz deležev 3 0

10. Finančni prihodki iz danih posojil 57 82 -25 -31%

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 13 2 11 698%

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 334 228

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 67 1

15. DRUGI PRIHODKI 26 55

16. DRUGI ODHODKI 25 11

17. DAVEK IZ DOBIČKA 93 42

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI 
DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA) 371 182 189 103%
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Prikaz nekaterih ključnih 
kazalnikov

Kratkoročni in hitri koeficient

KK je lahko prvi pokazatelj manipuliranja 
s podatki v poslovnih knjigah. 
Zaposlenske poneverbe           KK     
Prikrivanje obveznosti in/ali 
evidentiranje fiktivnih prihodkov                          KK
nasp. postavka terjatve do kupcev
Kaj so likvidna sredstva?

kratkoročni koeficient (KK) =
kratkoročna sredstva

kratkoročne obveznosti

hitri koeficient (HK) =
likvidna sredstva

kratkoročne obveznosti



31.3.2016

49

Kaj so likvidna sredstva?

• Denar 
• Kratkoročne terjatve, ki jih je možno 

zanesljivo sproti preoblikovati v denar oziroma 
uporabljati za plačevanje

• Sproti udenarljive vrednostnice in druge 
pravice do ud. vr. ali terjatev 

• Pravice do zamenjave 
vnovčljivih vrednostnic ali terjatev

Kje to najdemo v bilanci stanja?  

hitri koeficient (HK) =
likvidna sredstva

kratkoročne obveznosti

HK : KK

HK : KK

Izdajanje problematičnih računov        KK� HK�

Organizaciji primanjkuje denarnih sredstev
razmerje med kazalnikoma v zaporednih obdobjih: 
KK              HK

kratkoročni koeficient (KK) =
kratkoročna sredstva

kratkoročne obveznosti

hitri koeficient (HK) =
likvidna sredstva

kratkoročne obveznosti
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Obračanje terjatev

Izračunavanje je odvisno od razpoložljivosti podatkov. 
Poslovne terjatve vključujejo še:
•dane predujme
•KT iz poslovanja za tuj račun
•kratkoročne terjatve za davke in
•druge kratkoročne poslovne terjatve.

koeficient obračanja 
terjatev do kupcev (KOTK)

=
čisti prihodki od prodaje

povprečno stanje 
terjatev do kupcev

koeficient obračanja 
poslovnih terjatev (KOPT)

=
čisti prihodki od prodaje

povprečno stanje 
poslovnih terjatev

Obračanje terjatev

V primeru fiktivnih ali slabih prodaj KOPT 
Pazi dana posojila!
Prenos terjatve med posojila         KOTK + KOPT
Izogibanje izkazovanja predolgo 
zapadlih terjatev v razkritjih.

koeficient obračanja 
poslovnih terjatev (KOPT)

=
čisti prihodki od prodaje

povprečno stanje 
poslovnih terjatev

dnevi do plačila 
poslovnih terjatev

=
365

koeficient obračanja 
poslovnih terjatev
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Obračanje terjatev

Če se čas do plačila skozi obdobje daljša lahko 
pomeni:

• prodajo slabšim kupcem ali
• z daljšim plačilnim rokom
• večji delež težje izterljivih terjatev ali
• evidentiranje fiktivnih prodaj.

koeficient obračanja 
poslovnih terjatev (KOPT)

=
čisti prihodki od prodaje

povprečno stanje 
poslovnih terjatev

dnevi do plačila 
poslovnih terjatev

=
365

koeficient obračanja 
poslovnih terjatev

Obračanje zalog

Zaželeno je, da se zaloga čim hitreje obrača. 
Daljši čas pomeni tudi:
•Stroške skladiščenja,
•Tveganje zastaranja
•Obresti zaradi vezave sredstev v zalogah

koeficient obračanja 
zalog (KOZ)

=

NV prodanega blaga in 
materiala + stroški 

porabljenega materiala

povprečno stanje zalog 
(blaga, materiala in 

proizvodov)

povprečno število dni 
vezave zalog

=
365

koeficient obračanja 
zalog
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Pasti kazalnikov obračanja

Ali podatki stanja na zadnji dan obdobja odražajo 
povprečna stanja?

Terjatve do kupcev (lahko) vključujejo tudi DDV (po 
različnih stopnjah. Poslovne terjatve vključujejo še 
druge postavke.

V računovodskih izkazih ni podatkov o 
segmentiranju prodaje/nabave/zalog
po npr. roku plačila, roku trajanja…

Organizacije lahko uporabljajo 
zelo različne ocene in 
metode vrednotenja sredstev.

Dolg : Kapital

delež dolga v financiranju = dolgovi/(dolgovi+kapital)
delež kapitala v financiranju = kapital/(dolgovi+kapital)

Mera za presojo finančnega stanja organizacije
- Za pridobitev posojila je velikokrat

določeno najvišje še dovoljeno 
razmerje

- Naraščanje je značilno za hitro
rastoče organizacije

koeficient dolgovno-
kapitalskega razmerja

=
dolgovi

kapital
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Dobičkovnost prihodkov

Zaslužek na enoto prihodkov ob upoštevanju vseh 
poslovnih stroškov (NV prodanega + stroški dela + 
stroški materiala + stroški storitev + amortizacija)

stopnja dobičkovnosti
poslovnih prihodkov

=
dobiček iz poslovanja

poslovni prihodki

Obračanje sredstev

Kaže učinkovitost organizacije. 

Če ima organizacija nepotrebna 
in/ali fiktivna sredstva, koeficient 
pada.

Tudi prevrednotenje sredstev 
navzgor povzroči padec kazalnika.

koeficient obračanja 
sredstev

=
čisti prihodki od prodaje

povprečno stanje 
sredstev
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Analiza s kazalniki

Zgled – računovodski izkazi

Kazalnik Leto

N N-1 N-2
Kratkoročni koeficient (1) 1,0312 0,7784 1,0536

Hitri koeficient (2) 0,7202 0,5244 0,9081
Koeficient obračanja poslovnih 
terjatev (3) 4,2950 2,7633 4,5425

Dnevi do plačila poslovnih terjatev (4) 85 132 80

Koeficient obračanja zalog (5) 6,0741 3,7327 6,0595

Povprečno število  dni vezave zalog v 
skladišču (6) 60 98 60

Koeficient dolgovno-kapitalskega 
razmerja (7) 4,6938 3,1296 2,9210

Prilagojen koeficient dolgovno-
kapitalskega razmerja (kapital 
zmanjšan za dana dolgoročna posojila)

10,9043 5,8805 5,6732

Stopnja dobičkovnosti poslovnih 
prihodkov (8) 0,0533 0,0344 0,2222

Koeficient obračanja sredstev (9) 1,2791 0,9259 1,0811

Kako se kažejo težave?

• Naraščanje števila dni do izterjave 
terjatev do kupcev

• Nižanje amortizacijskih stopenj
• Slabšanje kvalitete sredstev (merjeno kot 

porast nekratkoročnih sredstev, brez zemljišč, 
zgradb in opreme v primerjavi z vsemi 
sredstvi)

• Nepojasnjen porast prihodkov

• Velika nihanja kazalnikov
• Financiranje pretežno z dolgovi
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Zaupanje v izkaze

• Tveganje je manjše, če 
gre za revidirane izkaze.

• Poleg računovodskih izkazov 
je treba poznati delovanje organizacije, 
da je mogoče neodvisno 
oceniti predstavitve v RI.

• Za pomembne in/ali nepričakovane postavke 
dobiti dodatna pojasnila. 

• Čas, ki je potreben za pridobitev informacije.


